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Мирхаким Жавхарович Азизов

П’ятого грудня 2019 року після тривалої хвороби пішов із життя відомий учений ортопед-травматолог, директор Науково-дослідного інституту
травматології та ортопедії МОЗ Республіки Узбекистан, доктор медичних наук професор Азизов
Мирхаким Жавхарович.
М. Ж. Азизов народився 16 серпня 1950 року
в Андижанській області Республіки Узбекистан.
Закінчивши Андижанський медичний інститут
у 1974 році, працював лікарем-травматологом районної лікарні Андижанської області (1975–1982),
починаючи з 1982 року — клінічним ординатором Центрального інституту травматології та
ортопедії імені проф. М. М. Приорова в Москві.
У 1987 році захистив кандидатську дисертацію,
а в 1995 р. — докторську. У 1994 р. очолив відділення патології великих суглобів і хребта НДІ травматології та ортопедії МОЗ Республіки Узбекистан,
а з 1997 року призначений його директором.
Мирхаким Жавхарович створив на базі очолюваного ним НДІ найкращу наукову школу з хірургії великих суглобів на батьківщині. Праці професора щодо розроблення нових методик лікування
таких важких ускладнень, як післяопераційні рецидиви звичного вивиху плеча та їхнє лікування,
а також ортопедичне лікування захворювань кульшових і колінних суглобів, уражених ревматоїд-

ним артритом, відомі в усьому світі. М. Ж. Азизов
одним із перших розпочав виконувати ендопротезування великих суглобів в Узбекистані. Під його
керівництвом упроваджено використання сучасних ендопротезів, що сприяло інтенсивному розвиткові галузі. Багатий практичний досвід і глибокі знання дозволили М. Ж. Азизову докорінно
змінити наукову, практичну й організаційну діяльність Інституту і в інших напрямах спеціальності.
Він організував нові відділення — вертебрології,
підліткової ортопедії, спортивної травми, а також
наукові лабораторії — ультразвукової діагностики, доплерографії, денситометрії та ін. Понад
20 років Мирхаким Жавхарович очолював НДІ
ТО МОЗ Республіки Узбекистан і за цей час його
вагомий внесок у розвиток медицини є неоціненним. Уперше в країні було використано артроскоп
для діагностики та лікування патології колінного
суглоба, застосовано пластику схрещеної зв’язки.
Він вивів на якісно новий рівень надання високо
кваліфікованої допомоги пацієнтам із патологією
хребта.
М. Ж. Азизов приділяв особливу увагу питанням міжнародної наукової інтеграції. За його
сприяння було відновлено співпрацю з НДІ Украї
ни — Інститутом патології хребта та суглобів
ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України, Інститутом травматології та ортопедії НАМН України.
Мирхаким Азизов був членом Всесвітньої асоціації травматологів і ортопедів «SICOT», асоціації травматологів-ортопедів Російської Федерації,
редакційної колегії низки вітчизняних і зарубіжних медичних журналів, зокрема, журналу «Ортопедия, травматология и протезирование». За
його участі було опубліковано 200 наукових праць
і отримано понад 30 патентів. Під керівництвом
професора захищено 5 докторських і 11 кандидатських дисертацій.
Як організатор М. Ж. Азизов взяв активну
участь у реформах у сфері охорони здоров’я, які
відбувалися на батьківщині, зробив вагомий внесок у створення травматологічного відділення Республіканського центру екстреної медичної
допомоги. Потрібно зазначити, що у 2019 році
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Президент Узбекистану нагородив М. Ж. Азизова
орденом «Фидокорона хизматлари учун».
Колектив ДУ «Інституту патології хребта та
суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» висловлює своє глибоке співчуття у зв’язку зі
смертю Мирхакима Жавхаровича Азизова, видатного лікаря, багаторічного керівника Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії МОЗ
Республіки Узбекистан.

Ми знали Мирхакима Жавхаровича як талановитого вченого, подвижника науки і патріота, автора численних наукових праць. Для багатьох із нас
Мирхаким Жавхарович був і залишатиметься високим моральним авторитетом, взірцем людської
гідності, порядності та відданості своїй справі.
Відхід такої видатної особистості — величезна
і непоправна втрата для всіх нас. Пам’ять про Мирхакима Жавхаровича залишатиметься в наших серцях.
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